
 
Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny  

„Zima w obiektywie” 
 
 

ORGANIZATORZY: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu 
 
 
Regulamin konkursu: 

Cele: 
Głównym celem konkursu jest ukazanie uroku polskiej zimy, a także 
popularyzowanie fotografii jako sposobu na ukazanie piękna otaczającej nas 
przyrody.  
Ponadto konkurs ma na celu: 

 rozwijanie pasji i uzdolnień u uczniów; 
 promocję naszego regionu; 
 prezentację osiągnięć uczestników konkursu. 
 
1. Uczestnicy: uczniowie klas 0 - III radomskich szkół podstawowych. 
 
2. Warunki uczestnictwa w konkursie: 
a) każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedno zdjęcie przedstawiające polską, 

białą zimę i jej wspaniały krajobraz; 
b) format prac: nadesłane zdjęcia konkursowe powinny mieć format 15 x 21 cm; 
c) przystępując do konkursu uczestnik oświadcza, że: posiada pełnię praw autorskich 

do zgłoszonej pracy, co oznacza, że zgłoszona przez niego praca została wykonana 
osobiście i nie jest kopią fotografii stworzonej przez inne osoby, a także nie narusza 
praw autorskich osób trzecich; 

d) do pracy konkursowej powinna zostać dołączona metryczka konkursowa (załącznik 
nr 1), a także zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik 
nr 2). 
 

3. Ocena prac: Komisja konkursowa w szczególności będzie zwracać uwagę na: walory 
merytoryczne (zgodność z celami konkursu, wartości poznawcze) oraz walory 
artystyczne - ogólne wrażenie, pomysłowość, oryginalność. 

 
4. Opis pracy (załącznik nr 1 – metryczka konkursowa): 
a) imię i nazwisko autora pracy oraz klasa, do której uczęszcza; 
b) adres placówki, telefon kontaktowy, e-mail; 
c) imię i nazwisko nauczyciela-opiekuna; 
d) zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w konkursie (załącznik nr 2). 
 
 
 
 
 



5. Termin i warunki dostarczenia prac konkursowych:  
a) ostateczny termin dostarczania zdjęć upływa z dniem 12. 01. 2018 r.; 
b) prace z dopiskiem Międzyszkolny Konkurs Fotograficzny należy dostarczyć 

osobiście: Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi  
im. Orła Białego, ul. Paderewskiego 36, 26-600 RADOM, sala 211 
 

lub przesłać na adres: 
 

Publiczna Szkoła Podstawowa nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego 
ul. Paderewskiego 36 , 26-600 RADOM 

z dopiskiem 
„Zima w obiektywie” 

 
c) dostarczone lub nadesłane prace nie podlegają zwrotowi i przechodzą na własność 

organizatora. 
 
6. Wyniki i nagrody: 
a) wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Publicznej Szkoły 

Podstawowej nr 6 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Radomiu: 
http://www.psp6.radom.pl/, najpóźniej do 31. 01. 2018 r; 

b) na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy, które będą wręczane podczas 
„Akademii Zimowej” w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 z Oddziałami 
Integracyjnymi im. Orła Białego, ul. Paderewskiego 36 w dniu 12. 02 o godz. 11.00. 

 
 
W razie wątpliwości ewentualne pytania należy kierować do:  
  
Agata Kutkiewicz,  PSP nr 6,   
tel. 669415165, lub mailowo: agata-dusinska@wp.pl 
 
 

Serdecznie zapraszamy! 
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